
»UČITE SE, UČITE SE IN ŠE ENKRAT, UČITE SE!« 

Ta citat nam je otrokom vedno ponavljala naša mami. 
Menda si ga je zapomnila iz časov pionirjev, saj jim je  
tako govoril njihov veliki vodja jugoslovanske države. To 
je imel vendarle prav. Človekovo gonilo spoznavanja je 
njegova radovednost. Če pa radovednosti ni, potem pa 
človek obstane. Zakaj se je tako težko učiti? Zakaj je tako 
težko narediti domačo nalogo? Zakaj se večkrat sliši: 
»Zakaj ta šola?« Namesto: »Končno šola!«. Priznam, kot 
otrok sem prav tako mislil. Marsikaj mi ni dišalo, kar se 
tiče šole, ampak smo zdelali in prišel sem do želenega 
poklica. Ko pa danes gledam nazaj, sem vesel, da sem 

hodil v šolo; hvaležen sem, da so me starši spremljali in mi tudi pomagali, če sem delal 
narobe. Mislim, da je v mnogih primerih otrokov odnos do vsakršnega učenja odvisen od 
razpoloženja staršev. Zanimivo je, da Jezus ni nikoli poučeval otrok. Vsaj nikjer ni 
zabeleženega nič konkretnega. Iz evangelijev razberemo, da jih je blagoslavljal. Jih dajal za 
zgled in govoril, da takšni kot so oni, pridejo v nebeško kraljestvo. Nikjer ni zapisano, da je 
okoli sebe zbral otroke in jim govoril, da naj se naučijo birmanska vprašanja. Jih vi še znate? 
Se še katerega spomnite?  
Jezus je poučeval odrasle, otroke pa vedno blagoslavljal. Starši, tudi vam »polagam« na srce, 
blagoslavljajte vaše otroke. Z veseljem in pozitivnim odnosom jih spremljajte v šolo in k 
verouku. Če vam smem dati za zgled mojo mater: vseh nas šest fantov je vedno blagoslovila s 
križem na čelu in z »opozorilom«: »Bodi priden!« Vaš blagoslov je vaš odnos do učiteljev in 
katehetov. Bolj ko boste z njimi sodelovali in jih podpirali, koristneje bo za učenje in počutje 
vašega otroka. Bodite jim tudi moralna podpora. S svojim življenjem jim kažite, kako lepo je 
biti kulturen, kako pomembno je, da smo spoštljivi, kako pomembno je, da ne ugovarjamo, 
kako pomembno je, da smo marljivi. Veste, včasih slišim od starejših: »Joj, kakšna je 
današnja mladina! Kaj bo iz njih?!« Pa si vedno pri sebi mislim, le kdo jih je tako naučil, 
gotovo nekdo, ki je od njih starejši …« Otroci se učijo od nas starejših. To je zanje naš 
blagoslov. Če bi se mi odrasli lepo med seboj obnašali, bi se tudi otroci lepo obnašali. Če 
starša ne bi lagala, tudi otrok ne bi lagal. Če se družina ne krega s sosedi in med seboj 
sodelujejo, se tudi otrok ne bo kregal. Če so starši dobri do svojih staršev, so tudi otroci dobri 
do svojih staršev. Če so starši spoštljivi do učitelja, potem bodo učitelja spoštovali tudi otroci. 
Če bodo starši hodili skupaj k maši, potem bodo z njimi hodili tudi otroci. Če bodo starši 
molili, bodo tudi otroci … Vse to je treba delati iz notranjega razpoloženja, zato ker tako 
hočem, … ne zato, ker tako moram. Hočem biti boljši, da bodo moji otroci še boljši.  
Pred nami je lepo obdobje. Veliko lepih stvari. Vse vas lepo vabim, da bi bili vsi lep zgled 
našim mladim. Dajmo jim zgled, da vredno biti boljši, da se »splača« učiti, da se »splača« 
moliti, da se »splača« v župniji ‒ v naši cerkvi svetega Martina ‒ sodelovati. Tako kot drevo, 
ki raste v zemljo in nebo, tako tudi človek potrebuje hrano za dušo in telo. Podpiral vas bom 
z molitvijo. Kar pogumno! 
SVETE MAŠE 

5. 9. Ponedeljek 19.30 Jereka + Anica in Alojz KOROŠEC (J 43) 

6. 9. Torek 19.30 St. Fužina + Martin MENCINGER (SF 204) 
+Jože HORVAT, 7. dan 

7. 9. Sreda 19.30 župnišče +Simona URBAS 

8. 9. Četrtek 10.00 žup. c. Za Marijino varstvo. 



16.00 Podjelje + BRDARJEVI in VORJAKOVI (Podjelje 22) 

9. 9. Petek 
 

10.00 Dom 
19.30 župnišče 

Po namenu. 
+ Marija OBLAK, 30. dan 

10. 9. Sobota 19.30 župnišče + ZAVERŠNIK Tilka 

11. 9. Nedelja 
24. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
10.00 žup. c. 
19.30 St. Fužina 

Za farane. 
+starši VORŠIČ (Jereka) 
+Janez in Viktorija ŠKANTAR (SF 204) 

12. 9. Ponedeljek 19.30 Jereka +Stanko DOBRAVEC in starši (Č 18) 

13. 9. Torek 19.30 St. Fužina + Vinko VESELIČ 

14. 9. Sreda 19.30 župnišče + Marica in Franc STARE obl. (SV 90) 

15. 9. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu. 

16. 9. Petek 10.00 Dom 
19.30 župnišče 

Po namenu. 
Frančiška EGART ( 30.dan) in + Janez ter hčerka Marija 

17. 9. Sobota 19.30 župnišče + MLAKAR, Sodarjovi  (Č 16) 

18. 9. Nedelja 
25. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
10.00 žup. c. 
19.30 St. Fužina 

Za farane. 
+Cilka ČUDEN (Tomážkova Cilka iz Češnjice) 
+Janez ROZMAN  

19. 9. Ponedeljek 19.30 Jereka + Angela STARE (Č) 

20. 9. Torek 19.30 St. Fužina + ŠTEFLETOVI (Studor) 

21. 9. Sreda 19.30 župnišče + Marija SODJA (Č 43) 

22. 9. Četrtek 7.00 župnišče. Po namenu. 

23. 9. Petek 10.00 Dom 
19.30 župnišče 

Po namenu. 
+ Niko MLAKAR (Č 19) 

24. 9. Sobota 19.30 župnišče + Jernej RIJAVEC (SV 2a) 

25. 9. Nedelja 
26. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
10.00 žup.c. 
19.30 St. Fužina 

Za farane. 
+ Damjan Omar ZUPANC (SF 43) 
+ Angela in Anton GAŠPERIN 

 

 

DOGAJALO SE BO: 

V ponedeljek začnemo z rednim veroukom. Verouk bo po naslednjem urniku (možni so še 
časovni zamiki): 

1. RAZRED    PONEDELJEK  12.45 (pred šolo) 
2. RAZRED    PONEDELJEK  13.30 (pred šolo) 
3. RAZRED    TOREK    12.45 
4. RAZRED    TOREK   13.30 
5. RAZRED    PONEDELJEK  15.00 
6. RAZRED    TOREK   15.00 
7. RAZRED    PONEDELJEK  15.50 
8. RAZRED     TOREK   15.50 
9. RAZRED    PONEDELJEK  16.45 
MLADINA:  

1. SKUPINA: PETEK, OB 20H; 
2. SKUPINA: SOBOTA, OB 20H; 

OTROŠKI ZBOR: PETEK, OB 15h; 
MINISTRANTI 0D 1. – 4. RAZREDA: PETEK, OB 15H; 
MINISTRANTI: OD 5. – 9. RAZREDA: SOBOTA, OB 9H; 
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM: VSAK PETEK POL URE PRED VEČERNO SVETO MAŠO. 
 

- SREČANJE ČLANOV ŽPS:   Sreda, 7.9. ob 20h v župnišču. 



- MALI ŠMAREN: 8.9., na praznik Marijinega rojstva bosta dve sveti maši. Ena bo ob 

10h v žup. Cerkvi, druga pa ob 16h v Podjelju pri kapelici svetega Martina. 

- V nedeljo, 11.9., bodo med 10. sveto mašo med nami prepevali člani mešanega 

cerkvenega pevskega zbora iz župnije Zagorje ob Savi. 

- V soboto, 17. 9., organiziramo izlet na vseslovenski festival mladih v Stično. Prijave 

zbiram takoj. Odhod ob 7h zjutraj. Prihod ob 19h. Namenjeno je vsem mladim od 

16. leta dalje! Toplo priporočam! 

- V nedeljo, 18.9., bodo med mašo v župnijski cerkvi svetega Martina ob 10h prepevali 

pevci iz avstrijske župnije Mooskirchen. 

- V nedeljo, 25.9, bomo imeli ob 10h policijsko sveto mašo. Sveto mašo bo ob 

somaševanju vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Letos bomo že 

dvanajsto leto v naši župniji gostili policiste iz vse Slovenije.  

- Čiščenje cerkve: 10. 9., Stara Fužina in Studor; 17. in  24. 9., Srednja vas. 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM: Vabim vas k molitvi pred Najsvetejšim. Molili bomo vsak 

petek pol ure pred sveto mašo. Naš molitveni namen bo enak, kot ga oznanimo. Molitev 

pred Najsvetejšim je, kot da bi se v živo pogovarjal s svojim Bogom. Izkoristimo to priložnost! 

POSLOVILA STA SE: Frančiška EGART, roj. Cvar (roj.: 26.10.1918), bivala je na Jesenicah; Jože 

HORVAT (roj.: 3.6.1937), bival: Stara Fužina 167. Gospod, daj jima večni mir in pokoj! 

BOŽJI OTROK STA POSTAL:  Jaka BEZNIK, Češnjica 78.  

SMEH PRIPOROČAMO 
 
V korak s časom 
 
Policaj je srečal svojega kolega, ki je imel na nogi pripeto zapestno uro. Debelo ga je gledal in 
ga radovedno vprašal: »Ja, kaj pa je tebi?! Zakaj hodiš z ročno uro na nogi okrog?« 
Ta pa mu je odvrnil: »Hodim v koraku s časom.« 
 
Župnikova kokoška 
 
Gorenjskemu kmetu je zbolela kokoš. Domislil si 
je, da bi jo podaril župniku, še preden bi 
poginila. Ko ga je srečal, mu je začel »na véliko« 
obljubljati kokoš. Župnik se je razveselil, saj 
možakar ni slovel po radodarnosti. Potem pa te 
kokoši ni bilo od nikoder. 
Ko je župnik srečal kmetovega sina, ga je 
vprašal: »Kaj pa kokoš?« 
Fant je malo pomislil in odvrnil: »Ja, gospod 
župnik, tista kura se j pa pozravva (pozdravila)!« 
 
POBARVANKA 
 


